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B9-0187/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bolivian tilanteesta
(2019/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 22. lokakuuta 2019 antaman julkilausuman 
Bolivian vaaliprosessista ja 15. marraskuuta 2019 antaman julkilausuman Bolivian 
tilanteesta,

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2019 annetun Boliviaan lähetetyn Amerikan valtioiden 
järjestön (OAS) vaalitarkkailuvaltuuskunnan julkilausuman,

– ottaa huomioon 10. marraskuuta 2019 annetun tarkastajaryhmän julkilausuman Bolivian 
vaaliprosessista,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 16. marraskuuta 
2019 antaman julkilausuman,

– ottaa huomioon Boliviassa 21. helmikuuta 2016 järjestetyn perustuslakia koskevan 
kansanäänestyksen,

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bolivian tilanteesta,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Boliviassa järjestettiin 20. lokakuuta 2019 presidentin- ja 
parlamenttivaalit erittäin kärjistyneessä ympäristössä, mikä johtui presidentti Evo 
Moralesin ehdokkuuden hyväksymistä koskevasta erimielisyydestä;

B. ottaa huomioon, että vaalipäivänä 20. lokakuuta ilmapiiri oli suhteellisen rauhallinen 
poikkeuksellisen jännittyneestä ja jakautuneesta vaalikampanjasta huolimatta;

C. ottaa huomioon, että Bolivian perustuslaissa nimenomaisesti kielletään presidenttinä 
toimiminen kolmella toimikaudella peräkkäin; ottaa huomioon, että vastoin 
perustuslakia presidentti Morales vaati vuonna 2016 kansallista kansanäänestystä 
mahdollisuudesta asettua uudelleen ehdolle; ottaa huomioon, että presidentti Morales ei 
kunnioittanut kansan päätöstä vaan pakotti perustuslakituomioistuimen hyväksymään 
ehdokkuutensa, minkä korkein oikeus lopulta vahvisti;

D. ottaa huomioon, että Bolivian perustuslain mukaan kynnys presidentinvaalien 
voittamiseksi ensimmäisellä kierroksella on 50 prosenttia kaikista äänistä plus yksi ääni 
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tai vähintään 40 prosenttia äänistä 10 prosentin erolla toiseksi eniten ääniä saaneeseen 
presidenttiehdokkaaseen nähden;

E. ottaa huomioon, että kun 83 prosenttia äänistä oli laskettu alustavien tulosten 
välitysjärjestelmän (TREP) avulla, presidentti Moralesin osuus oli 45 prosenttia ja 
opposition ehdokkaan Carlos Mesan osuus 38 prosenttia; ottaa huomioon, että edellä 
mainitun suuntauksen jatkumisen olisi tavanomaisissa olosuhteissa pitänyt johtaa 
toiseen äänestyskierrokseen, joka oli suunniteltu käytäväksi 15. joulukuuta 2019;

F. ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunta päätti yllättäen keskeyttää sähköisen 
laskennan (TREP), joka käynnistyi uudelleen sen jälkeen, kun 97 prosenttia kaikista 
äänistä oli laskettu; toteaa, että ilmoitettu tulos käänsi alkuperäisen suuntauksen; ottaa 
huomioon, että perustuslakituomioistuin sulki pois mahdollisuuden vaalien toiseen 
kierrokseen, sillä sen mukaan vaadittu 10 prosentin ero kahden ehdokkaan välillä oli 
saavutettu;

G. ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunnan toiminta herätti erimielisyyttä ja epäilyksiä 
petoksesta opposition ehdokkaiden kannattajien lisäksi myös kansallisten ja 
kansainvälisten tarkkailijoiden sekä kansainvälisen yhteisön enemmistön keskuudessa;

H. ottaa huomioon, että presidentti Morales julistautui vaalien voittajaksi jo ennen kuin 
kaikki viralliset tulokset oli välitetty ja julkistettu;

I. ottaa huomioon, että OAS:n, EU:n ja kansainvälisen yhteisön lausumissa ilmaistiin 
vakavaa huolta ääntenlaskennan perusteettomasta keskeyttämisestä, mikä on osoitus 
vaalilautakunnan tarkkailijoiden mahdollisesta puolueellisesta toiminnasta; ottaa 
huomioon, että kotimaiset ja kansainväliset keskustelukumppanit suosittelivat 
järjestämään vaalien toisen kierroksen, jotta poliittinen kriisi saataisiin ratkaistua;

J. ottaa huomioon, että ääntenlaskennan odottamaton keskeyttäminen ja presidentti 
Moralesin julistautuminen vaalien voittajaksi johtivat massiivisiin protesteihin ja 
opposition kannattajien sekä presidentti Moralesin kannattajien liikehdintään; ottaa 
huomioon, että kyseiset mielenosoitukset ovat olleet suuri huolenaihe koko 
kansainväliselle yhteisölle ja että niiden seurauksena on tähän mennessä kuollut ainakin 
23 ihmistä ja loukkaantunut satoja ja pidätetty yli 600 ihmistä;

K. ottaa huomioon, että vaalien hallinnoinnista vastaavalla elimellä ei ollut minkäänlaista 
uskottavuutta ja että yksi sen jäsenistä erosi ääntenlaskennan aikana; ottaa huomioon, 
että oppositio ei tunnustanut tällaisissa olosuhteissa käytyjen vaalien tulosta ja tuomitsi 
väitetyn vaalivilpin;

L. ottaa huomioon, että EU ei lähettänyt täysimittaista vaalitarkkailuvaltuuskuntaa vaan 
sitä edusti vain pieni tekninen ryhmä, joka koostui kolmesta alemman palkkaluokan 
virkamiehestä;

M. ottaa huomioon, että luottamuksen palauttamiseksi sekä hallitus että vaaliviranomaiset 
hyväksyivät OAS:n ammattilaisista koostuvan ryhmän tekemän teknisen ja sitovan 
tarkastuksen; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri tuki tätä tarkastusta;
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N. ottaa huomioon, että 10. marraskuuta 2019 julkaistun OAS:n tarkastuksen tuloksena 
havaittiin valtava vaalivilppi, eli tietojenkäsittelyjärjestelmän manipulointi sekä 
äänestyslipukkeiden ja äänten manipulointi;

O. ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun 10. marraskuuta esiteltiin OAS:n tarkastusraportti, 
jossa vaadittiin vaaliprosessin mitätöimistä ja uudelleen käymistä, monet korkea-
arvoiset valtion virkamiehet erosivat, mukaan lukien presidentti, varapresidentti, 
senaatin puheenjohtaja sekä vaalielinten edustajia; ottaa huomioon, että Evo Morales ja 
eräät muut hänen hallituksensa jäsenet päättivät lähteä maasta ja luopua tehtävistään;

P. ottaa huomioon, että useat eroamiset ovat johtaneet siihen, että toinen varapresidentti 
Jeanine Áñez toimii väliaikaisena presidenttinä ja hänen on järjestettävä nopeasti uudet 
presidentinvaalit, sillä tämä on ainoa demokraattinen ja perustuslaillinen tapa ratkaista 
nykyinen kriisi; ottaa huomioon, että Bolivian väliaikaishallitus ja viralta pannun 
ehdokkaan Moralesin puoluetta edustavat lainsäätäjät yrittivät 14. marraskuuta 2019 
päästä sopimukseen uusien presidentinvaalien järjestämisestä;

1. tuomitsee vaaliprosessin avoimuuden ja uskottavuuden puutteen sekä Bolivian 
viranomaisten vaalivilpin yrityksen, mikä loukkaa Bolivian kansalaisten oikeutta valita 
vapaasti ja demokraattisesti presidenttinsä;

2. tuomitsee 20. lokakuuta käytyjä vaaleja seuranneen väkivallan ja tuhon ja ilmaisee 
osanottonsa kaikille uhrien omaisille;

3. ilmaisee täyden tukensa erittäin vaikeissa olosuhteissa toimivien OAS:n 
vaalitarkkailijoiden työlle ja antaa sille tunnustusta;

4. tuomitsee vaalivilpin yrityksen, joka on vakava rikos; muistuttaa, että Bolivian 
lainsäädännön mukaan tällaisiin laittomiin prosesseihin osallistuvat henkilöt ja järjestöt 
on suljettava automaattisesti vaalielinten ulkopuolelle ja vaalit on mitätöitävä;

5. panee tyytyväisenä merkille niiden sotilashenkilöiden ja poliisien päätökset, jotka 
osoittivat pidättyvyyttä eivätkä sortaneet Bolivian kansalaisia;

6. kehottaa uutta väliaikaishallintoa toteuttamaan tarvittavat toimet tilanteen 
muuttamiseksi ja uskon ja luottamuksen palauttamiseksi vaaliprosessiin; kehottaa 
käynnistämään vuoropuhelun, jonka tavoitteena on järjestää välittömästi demokraattiset, 
osallistavat, avoimet ja oikeudenmukaiset uudet vaalit, ja ottamaan siihen mukaan myös 
vasta muodostetun vaalielimen, jotta voidaan päästä nykyisestä kriisistä; panee 
tyytyväisenä merkille tässä yhteydessä saavutetut ensimmäiset askeleet;

7. pitää myönteisenä vaatimusta vaalien järjestämiseksi jo tammikuussa 2020, sillä tämä 
on osoitus väliaikaishallinnon halusta ratkaista kriisi nopeasti; kehottaa uutta 
väliaikaishallintoa vastaamaan menettelyn uskottavuudesta järjestämällä 
asianmukaisesti käytävät ja osallistavat vaalit, joissa poliittisilla toimijoilla on 
mahdollisuus kilvoitella Bolivian lain ja perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti;

8. kehottaa kaikkia eri poliittisia toimijoita ja armeijan vastuuhenkilöitä pidättymään 
väkivallasta ja varmistamaan, että demokraattista ja rauhanomaista vuoropuhelua 
jatketaan Bolivian perustuslain mukaisesti;
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9. vaatii, että uusi vaaliprosessi toteutetaan uskottavien ja avoimien kansainvälisten 
tarkkailijoiden läsnä ollessa ja että nämä voivat toimia vapaasti ja tiedottaa 
riippumattomista havainnoistaan;

10. ilmaisee valmiutensa avustaa tällaista vaaliprosessia ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa lähettämään paikalle täysimittaisen EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskunnan;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Bolivian hallitukselle, Andien parlamentille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan 
parlamentaariselle edustajakokoukselle.


